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 مقدمه

 مقاله مورد نظر با عنوان زیر:

 

شبیه سازی شده است. در این مقاله مساله توزیع  MATLAB r2014aدر محیط نرم افزار 

زنبور  در دو سناریو مختلف به کمک الگوریتم اجتماع IEEEباسه  31اقتصادی بار برای شبکه 

 .مورد بررسی قرار می دهیمشبیه سازی آن را روند عسل انجام شده است. که در ادامه 

 فایل های شبیه سازی

ام فایل  6که در این پوشه قرار دارند.  MySimulinkفایل های شبیه سازی در پوشه ای به نام 

 مطابق شکل زیر قرار دارند.
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قرار داشته  MySimulinkفایل فوق باید در کنار هم در همان پوشه  6برای اجرای شبیه سازی 

 باشند.

 سازیروش اجرای شبیه 

 ام MATLABنرم افزار  2114یا  2113برای اجرای شبیه سازی باید با استفاده از ورژن های 

 را اجرا کرد, کار دیگری الزم نیست. Main.mفقط باید را باز و اجرا کرد.  Main.mفایل 

 cori5 2.5 GHZ ramزمان اجرای شبیه سازی به سرعت رایانه شما بستگی دارد و در لب تاپ 

4GB در هنگام اجرای برنامه, روند همگرایی برنامه در محیط  قه زمان می برد.دقی 41د حدو

command window چاپ می شود. 
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 معرفی مختصر ام فایل ها

 ام فایل به کار رفته در شبیه سازی را به طور مختصر معرفی می کنیم. 6در این قسمت 

1. .mMain 

را جای داده است و  ABCام فایل اصلی شبیه سازی است. این ام فایل در درون خود کد الگوریتم 

را مورد بررسی  2و  1آن تعریف شده است, دو سناریو 8که در خط  forبا استفاده از یک حلقه 

 می دهد. ABCقرار داده و برای بهینه سازی به الگوریتم 

 

این ام  31الی  17در خطوط  ABCتعداد تکرارهای الگوریتم و همچنین سایر تنظیمات الگوریتم 

 فایل آمده اند.

 

 شرط توقف برنامه که در مقاله اصلی چنین بیان شده:
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 1و شرط  173الی  161در خطوط ( 2)شرط 11در این ام فایل کدنویسی شده است. و رابطه 

 (همان قدر مطلق است abs)  کد شده است. 178الی  174توقف نیز در خطوط 

 

تکرار  3111را کامنت کرده ایم, زیرا در مقاله مورد نظر بعد از  breakعبارت  171در خط 

 2را بردارید شرط  171الگوریتم همگرا می شود و در صورتی که شما عالمت % ابتدای خط 

تکرار را نمی زند و زودتر متوقف می  3111دیگر  ABCی شود و الگوریتم ( فعال م11)رابطه

 شود.



7 
 

2. .mData 

ی اطالعات به کار رفته در شبیه سازی از این ام فایل گرفته می شود. در این ام فایل اطالعات تمام

مربوط به ضرایب تلفات, هزینه تولید , میزان تولید آلودی و ... آمده اند. در جلوی هر متغییر یک 

ر ه زیر دعبارت سبز رنگ وجود دارد که متغییر را شرح می دهد. مثال متغییر بتا مربوط به رابط

 ادامه نشان داده شده است:

 

 

و همچنین  rqو  Pfبه ضرایب جریمه  ABCتذکر بسیار مهم: روند همگرایی الگوریتم 

متغییر بتا وابسته است. همچنین پارامترهای زیتا و الندا که در محاسبه میزان آلودگی به 

کار می روند بسیار مهم هستند. که متاسفانه مقدار عددی آن ها داده نشده است. با 

لطفا  پارامترها, جواب شبیه سازی ما به مقاله نزدیک خواهد شد.عدد گذاری دقیق این 

 را با دقت بررسی و تصحیح نمایید. Data.mپارامترهای به تعریف شده در ام فایل 
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سایر متغییرها نیز با کامنت سبز رنگ جلویشان تشریح شده اند. مثال ضرایب محاسبه تلفات که از 

 آمده است. Data.mام فایل  11الی  1گرفته شده اند در خطوط  13 مرجع

 

1. .mPLose 

ک ) در قالب ی واحدهای سنتی تولیدتوان این ام فایل در واقع یک تابع است که با دریافت میزان 

 و از اطالعات فایل مقاله محاسبه می کند. 1رابطه , میزان تلفات شبکه را بر اساس عضوی( 6بردار 

Data.m .استفاده می کند 

1. .mCHP_Constrain 

این ام فایل نیز یک تابع است, و برای محاسب میزان جریمه واحدهای ترکیبی تولید توان و گرما 

به کار می رود. ما در این مورد مطالعاتی دو واحد ترکیبی داریم که مشخصه تولید آن ها در 

 است.آن  4و  3آمده است. که به صورت شکل های  12مرجع
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در ورودی خود, با استفاده از  o1,o2,H1,H2با دریافت متغییرهای  CHP_Constrain.mام فایل 

  مقدار جریمه را محاسبه می کند. 22و  21روابط 
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5. .mRouletteWheelSelection 

را انجام  محاسبات این الگوریتم بخشی ازاست و  ABCاین ام فایل یکی از اجزای الگوریتم 

 گرفته شده است( matlabsite.irاز  ABCمی دهد. )کد الگوریتم 

6. .mMyCost 

کلیه قیود است, این ام فایل است. این ام  دربردارنده ی تابع هدف و مهم ترین تابع برنامه که

 را تولید می کند. COSTرا دریافت و متغییر ساختاری  xفایل یک تابع است که متغییر 

 

مشخص است,  12الی  11عضوی ست که همانطوری که در خطوط  11یک بردار  xغییر مت

آن ام 8و  ام 7( , متغییر p6تا  p1آن به ترتیب میزان تولید واحدهای سنتی )یعنی  6تا  1اعضای 

 هستند. H2و  H1ام آن نیز 11ام و 11و متغییرهای  T1ام آن 1؛ متغییر O2و  O1به ترتیب 



11 
 

نیز تعداد واحدهای سنتی را  Npم و قرار می دهی  Pرا در یک بردار به نام  p6تا  p1متغییر  6

 است. 6نشان می دهد که برابر 

 قید محدوده تولید واحدها

تعریف شده است که به ترتیب حد پایین و  X_maxو  X_minمتغییرهای  Data.mدر فایل 

 باالی تولید واحدها را نشان می دهد.

 

ما با متغییرها را در حدود خود قرار می دهیم, زیرا در مقاله بیس  MyCost.mبرنامه  8در خط 

 کار چنین خواسته است:

 

 شرط تعادل توان و گرما

به عنوان واحد شناور در نظر گرفته می  قاله گفته شده که یکی از واحدها به طور تصادفیدر م

 شود تا شرط تعادل تولید و مصرف هم برای توان الکتریکی و هم برای گرما حفظ شود.
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 موارد ذکر شده کدنویسی شده اند.  MyCost.mام فایل  48الی  17 در خطوط
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 د تساویوقی

 کد شده است. MyCost.mبرنامه  61خط مقاله در 8 و 7قیود تساوی آمده در روابط  

 

 قید محدودیت سوخت

در در نظر گرفته شود که )سنتی( 2و  1ای در سناریو دوم باید قید محدودیت سوخت واحده

 کد شده است. MyCost.mبرنامه  112الی  13 وطخط

 

 قید حداکثر تولید آلودگی

ر ددر نظر گرفته شود که  سنتیای واحدهبرای  دگیحداکثر تولید آلودر سناریو دوم باید قید 

 کد شده است. MyCost.mبرنامه  112الی  13 وطخط

 

 قید تولید واحدهای ترکیبی

 کد شده است. MyCost.mبرنامه  107الی  104 وطخطاین قید در 
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 هزینه تولید واحدها

, هزینه تولید واحدهای سنتی و حرارتی و ترکیبی  MyCost.mبرنامه  74الی  63در خطوط 

 محاسبه شود. (fcost)با هم جمع می شود تا هزینه کل  77محاسبه می شود و در خط 

 

  

 تابع هدف

 کد شده است. MyCost.mبرنامه   110خطدر 

 

 نتایج خروجی

 اهده می گردند.ثانیه طول می کشد( نتایج زیر مش 2411)حدود  Main.mبعد از اجرای برنامه 
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در مقاله مورد نظر,  پس از اجرای کامل برنامه, دو نمودار و یک جدول نشان داده می شوند.

را در دو حالت بررسی کرده است. در حالت یا سناریو اول, فرض کرده  IEEEباسه  31سیستم 

 12قید محدوده تولید ندارند و در سناریو دوم این قید را مطابق مرجع است که واحدهای ترکیبی 

نشان دهنده روند همگرایی  ABC algorithm scenario 1لحاظ کرده است. نمودار با عنوان 

روند همگرایی را برای سناریو دوم  این و نمودار دیگر 1ر سناریو الگوریتم کلونی زنبور عسل د

 مقاله اصلی است. 4که تقریبا مطابق شکل نشان می دهد.
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 تحلیل نتایج

ضرایب زیتا و الندای مربوط به میزان آلودگی واحدهای  ,از آن جایی که ضرایب تابع جریمه 

و در به طور دقیق مشخص نشده  15مجاز قید  حداکثر آلودگیو  14آلفا و بتای قید  ,سنتی 

شبیه سازی با نتایج مقاله متفاوت است. از این رو با  خروجی های ند,گرفته بواختیار ما قرار ن

 مقاله نمایید. همانندمقداردهی دقیق پارامترهای ذکر شده می توانید نتایج خود را 

ن ایاولیه نقش تعیین کننده ای در سرعت اجرای برنامه دارند. که عامل تعداد تکرار و جمعیت دو 

 درنظر گرفته شده اند. 211و  3111دو عامل به ترتیب 

 

 

 


